
 

 

29 anos.  Outra conside-

ração importante é que 

os instrumentos previs-

tos na atual legislação 

permitem ao sistema de 

justiça e polícia brasilei-

ro, de um lado, controlar, 

qualificar e diminuir o 

fluxo de fornecimento e 

acesso, pelo crime, a 

armas legais, através de 

suas restrições e contro-

le. De outro, aumenta 

os instrumentos à dis-

posição dos profissio-

nais de polícia para a 

retirada de armas usadas 

ilegalmente, além de am-

pliar as possibilidades de 

identificação dos respon-

sáveis pelo uso indevido 

ou criminoso. É impor-

tante no enfrentamento a 

violência e ao crime a di-

minuição e o controle de 

armas de fogo nas ruas 

onde andamos. 

 Desde o início da década 

de noventa, com o agrava-

mento do contexto da vio-

lência e da criminalidade,  

especialmente a violência 

praticada com armas de 

fogo, ocorre um movimen-

to da sociedade civil, 

com a participação de 

estudiosos e especialis-

tas, que defende a restri-

ção e controle de armas 

como um dos elementos 

necessários para o êxito 

da política de segurança 

pública. Em dezembro 

de 2003, foi aprovada a 

Lei 10.826, estabelecendo 

as regras de controle de 

armas e munições, com 

instrumentos para  dimi-

nuir as armas de fogo no 

cotidiano da sociedade 

brasileira e, possibilitar 

um melhor enfrentamento 

a violência.  Passados onze 

anos da aprovação desta 

Lei, constatamos resulta-

dos significativos na 

redução das mortes por 

armas de fogo. O Mapa 

da Violência 2015, con-

siderando a séria histó-

rica desde 1980, desta-

cou que entre 2004 e 

2012, pelas reduções 

anuais das taxas de 

mortes por arma de fo-

go, foram evitadas apro-

ximadamente 160 mil 

mortes, sendo que 70% 

destas vidas poupadas 

são de jovens entre 15 e 

SEGURANÇA PÚBLICA E CONTROLE DE ARMAS.  

Em debate: a manutenção do atual Estatuto   

A g o s t o  d e  2 0 1 5  

PL 3722 — Movimento para revogar o Estatuto  e aumentar as armas em circulação nas 
ruas. 

         O Projeto de Lei nº 3722 de autoria do Deputado Peninha Mendonça, busca a substitui-

ção da atual lei,  liberando o  uso de armas nas ruas e fragilizando o controle  Este projeto de 

lei se sustenta na ilusão de que a segurança da comunidade pode ser produzida individual-

mente pelo individuo armado e não de forma coletiva pelo Estado. É uma falsa promessa, se 

aprovado  aumentará a violência. Atualmente o PL está sendo analisada por uma comissão 

especial com possibilidades de votação entre agosto e setembro deste ano. 

BOLETIM INFORMATIVO 

NÚCLEO DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA, 

SEGURANÇA E DIREITOS HUMANOS  



“Imaginem todas as 

pessoas vivendo a vi-

da em  paz” 

John Lennon 

P á g i n a  2  

DE ONDE VEM AS ARMAS DO CRIME 

MAPA DA VIOLÊNCIA 2015: MORTES 

MATADAS, VIDAS POUPADAS. 

O Brasil está entre os 

países com o maior nú-

mero de mortos por ar-

mas de fogo, entre 1980 

e 2012, 880 mil pessoas 

morreram no país víti-

mas de disparos de ar-

mas de fogo.  Avaliando 

os 10 anos  anteriores a 

aprovação do Estatuto e 

os dez anos depois, veri-

fica-se que 2003 repre-

senta um divisor, pois 

interrompe o crescimen-

to anual galopante das 

mortes por armas de fo-

go. Entre 1994 e 2003 

(10 anos)  ocorreu um 

crescimento de 62,9% 

das mortes por armas de 

foto ( 24.138 para 39325 

mortes), com uma 

média de crescimento 

anual em torno  de 

6,3%. Entre 2003 a 2012 

este crescimento foi de  

7,8%, com uma média de 

crescimento de 0,8% ano 

(39.325 para 42.416 mor-

tes). Em relação as taxas de 

mortes por armas de fogo 

por 100 mil habitantes, 

ocorreu um crescimento de 

40,5% na década de 1994 a 

2003 (15,8 para 22,2) e um 

decréscimo de 1,3% en-

tre 2003 a 2012 (22,2 

para 21,9).  A interrup-

ção em 2003, do cresci-

mento histórico das 

mortes por armas de 

fogo, nos dez anos se-

guintes, poupou a vida 

de 160 mil pessoas, des-

tas, 72% de jovens entre 

15 a 29 anos. 

32,2% são pistolas. 

73% são das marcas 

Taurus e Rossi; 

2) 64% das armas 

foram fabricadas 

antes da edição Es-

tatuto; 

3) Somente 2% são 

armas de maior po-

der de fogo;; 

4) Os principais cri-

mes praticados com 

a utilização das ar-

mas são: 34% rou-

O Instituto Sou da 

Paz  realizou em São 

Paulo uma pesquisa 

sobre as armas apre-

endidas em 2011 e 

2012 naquele Estado. 

O estudo concluiu que 

as armas utilizadas 

nos crimes são curtas, 

de calibre permitida e 

brasileiras. Entre as 

suas conclusões: 

1) 74% são armas são 

industriais. 59,3 % 

são revólveres e 

bos; 32% crimes pre-

vistos no Estatuto 

(porte ilegal e outros); 

e 9% homicídios; 

5)Das armas apreendi-

das –30%  são revólve-

res Taurus 38; 12% 

pistolas Taurus 40; 8% 

revolveres Rossi 38; 

8% pistolas Taurus 

380; e 5% revólveres 

Taurus 32. 

 

“ A r m a s  d e  f o g o  m a t a m  11 6  p o r  

d i a  n o  B r a s i l ”  

 

“ Olho por olho, den-

te por dente e a hu-

manidade acabará 

cega e desdentada.”  

Mahatma Ghandi  

Fonte: Mapa da Violência 2015 
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AS PRINCIPAIS ALTERAÇÕES PROPOSTAS 
PELA REVOGAÇÃO DO ESTATUTO 

P á g i n a  3  

A atual Lei nº 10.826/ 

2003, foi baseada em um 

dos princípios básicos do 

Estado Moderno, que é a 

tutela da segurança pelo 

estado e os prejuízos para 

o coletivo da dissemina-

ção de armas de fogos.   

Assim,  a Lei proíbe o por-

te civil, centraliza o con-

trole, qualifica o proprie-

tário de armas e tipifica 

as condutas perigosas e 

ilegais com o uso de ar-

mas. O projeto que pro-

põe a revogação, vai no 

sentido contrário, pois 

considera, não a defesa 

coletiva, mas a defesa 

individual e, que a pre-

sença de armas de fogo 

em mãos da população, 

desestimularia o crime, dado que auto-

defesa armada aumentaria os riscos e 

os custos da criminalidade. Assim, res-

tabelece o porte de armas de fogo à po-

pulação e descentraliza o controle, com  

a participação das policias estaduais. 

Em síntese, propõe a disseminação de 

armas de fogo nas ruas e, em vez do 

controle, o descontrole, em vez da res-

trição, a liberação. As principais dife-

renças são as seguintes: 

 

As propostas de mudanças 

COMO É HOJE? 
COMO FICARIA COM A APROVAÇÃO DO PL 

3722? 

Porto Civil é proibido, concedido apenas em casos excepci-
onais 

Pessoas poderiam a voltar a andar armadas nas 
ruas 

Civis podem ter a propriedade de até 6 armas na sua propri-
edade 

Civis poderiam ter a propriedade de até 9 armas na 
sua propriedade 

Civis podem  comprar o limite de até 50 munições por arma 
por ano 

O limite passaria para 600 munições por arma por 
ano 

Recarga de munições permitida excepcionalmente para 
instituições de ensino policial e guardas municipais 

Instituições esportivas e outros segmentos como 
empresas de segurança privadas, serão liberadas 

para realizar a recarga de munições 

Publicidade de armas e munições está proibida, exceto em 
publicações especializadas 

Publicidade de armas e munições fica liberada em 
qualquer veículo de comunicação. 

A idade mínima de 25 anos para comprar armas 
Idade mínima passa a ser 21 anos para comprar 

armas 

Pessoas que solicitam autorização para comprar armas não 
podem ter nenhum tipo de antecedente criminal 

Somente antecedentes por crimes dolosos impede a 
aquisição de armas. 

O registro da arma e os exames precisam ser renovados a 
cada 3 anos 

O registro é permanente 

Comércio ilegal de arma de fogo, um dos principais crimes 
criados pelo Estatuto e uma importante ferramenta do traba-

lho da polícia tem pena de 4 a 8 anos de reclusão 
Penas reduzidas para 3 a 7 anos 

Quem for pego portanto arma sob efeito de álcool ou drogas 
perde automaticamente a licença 

No projeto de lei não 

As armas apreendidas devem ser devolvidas ao proprietário 
ou destruídas 

Traz obrigações para o Exército e a Justiça cumpri-
rem uma via sacra antes de destruir a arma: incluir 
na cadeia de suprimento do exército; alienar a ór-

gãos de segurança; doação a museus; leilão/venda 
para pessoas físicas e jurídicas; desmanche; e, des-

truição 

A autorização de aquisição de armas e o porte é realizado 
somente pela Polícia Federal 

A autorização de aquisição de armas e porte será 
realizada pela Polícia Federal e pelas Polícias Civis 

nos Estados e DF. 



solidária. Nestas condições, a 

cada dia que passa, um número 

significativo de jovens encontra, 

no apelo à violência, uma alter-

nativa para atender suas neces-

sidades, desejos e aspirações. O 

resultado é a juvenilização da 

violência e do crime, tanto na 

condição de vítima como na con-

dição de agressor. 

Neste contexto, é necessário de-

senvolver processos comunitá-

rios na construção de alternati-

vas para estes problemas, sus-

tentados na participação, na 

construção de novos valores e de 

pactos de convivência e resolu-

ções de conflitos por meios não 

violentos, no oferecimento de 

oportunidades, orientados pela 

autogestão e auto-organização. 

No centro desta estratégia, está 

a economia solidária como  um 

Vivemos em um mundo onde nos 

últimos 30 anos intensificaram-se 

as desigualdades sociais, o desem-

prego e a pobreza, tendo como 

consequência a exclusão de seg-

mentos importantes da população 

que se tornam descartáveis e invi-

síveis. Nas comunidades mais ca-

rentes e de grande vulnerabilidade 

social, há um crescente número de 

adolescentes e jovens sem oportu-

nidades que vivem em um estágio 

significativo de insatisfações e 

desesperanças. Estes adolescentes 

e jovens têm convivido permanen-

temente, não só com a falta de 

oportunidades, como também, 

com a invisibilidade, o não-

reconhecimento, a não-aceitação, 

com condições sociais desfavorá-

veis e com a falta de um espaço 

comunitário de elaboração de 

uma perspectiva de vida cidadã e 

movimento com capacidade de ge-

rar trabalho e renda, envolvendo 

jovens e adolescentes na construção 

de oportunidades legítimas que 

possibilitem uma alternativa de es-

colha ao envolvimento com a crimi-

nalidade e a violência, numa outra 

perspectiva de inserção social e de 

vida solidária em suas comunida-

des.   

        A GUAYÍ - Democracia, Participação e Soli-

dariedade - é uma Organização da Sociedade 

Civil de Interesse Público (OSCIP), com o objeti-

vo de desenvolver processos comunitários e 

ações educativas, colaborando com a construção 

de políticas públicas com cidadania e participa-

ção social. A Guayí - que significa ‘semente’ no 

idioma Guarani, povo indígena da região sul do 

Brasil -, estimula a auto-organização da socie-

dade na construção de seus direitos, na pers-

pectiva generosa e solidária de um outro mundo 

possível. Assim, procura compartilhar uma refle-

xão crítica sobre a realidade, estimulando e fo-

mentando estratégias e ações que se contrapo-

nham à lógica excludente do mercado e das po-

líticas neoliberais.  

 

       O Núcleo: Prevenção à Violência, Segurança 

e Direitos Humanos da Guayí tem o objetivo de 

fomentar processos comunitários de prevenção 

à violência, através da formação, desenvolvi-

mento de projetos, socialização da informação, 

promoção de debates sobre o tema e acompa-

nhamento da conjuntura nesta área, a partir de 

uma análise crítica. A Guayí, através de seu Nú-

cleo, desenvolve diversos projetos. 

UMA POLÍTICA ALTERNATIVA DE SEGURANÇA PÚBLICA: 

economia solidária na prevenção à violência 

GUAYÍ 

Rua José do Patrocínio, 611—Bairro Cidade 

Baixa — Porto Alegre—CEP 90050-003  

www.guayi.org.br 

guayi@guayi.org.br 

seguranca@guayi.org.br 

PONTO DE CULTURA QUILOMBO DO 

SOPAPO 

Rua Capivari, 602 — Cristal — Porto Alegre 
Tel: (51) 3398-0602 — 3398-6788 

http://quilombodosopapo.blogspot.com 
quilombodosopapo@gmail.com 

REDE INDUSTRIAL DE CONFEÇÃO SOLIDÁRIA 

Rua Aracaju, 563 — Bairro Vila Nova — POA/RS 

ricssolidaria@gmail.com 

A Rede Desarma Brasil 

é composta de mais de 

50 organizações pelo 

país. A Guayí é uma das 

organizações integrante 

da Rede. 

NÃO A REDUÇÃO DA MAIORIDADE 
PENAL 

         Nestas perspectivas, precisamos 
de mais políticas públicas que ofere-
çam oportunidades e inclusão aos 
adolescentes e jovens  e, não mais ar-
mas  de fogo em circulação a disposi-
ção destes jovens e  nem a redução da 
maioridade penal, que aprofundará a 
exclusão e terá como resultado jovens 
mais violentos e agressivos a serviços 
de criminosos adultos e de suas res-
pectivas facções. 


